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Vi ses den 18 juni nästa gång.  
Aktuell information hittar du

 alltid på lomma.se

Amfiteatern invigs 
med konserter och 
uppvisningar

Fynda  i vår second-handbutik!Öppet 
för alla! 

Lördagen den 11 juni invigs 
Amfiteatern, den nya 
utomhusscenen i Lomma. 
Nu är programmet för 
invigningen klart. Det bjuds 
bland annat på konserter 
med Louis Pax och Louisa 
Lyne, och uppvisningar 
från lokala körer och 
dansföreningar. 

Scenen stod färdig redan förra 
sommaren men med tanke på pandemin 
är det först den här säsongen som en 
invigning varit möjlig att genomföra. 
Och den 11 juni är det dags!

Invigningen drar igång redan kl. 13.40 
med ett uppträdande av Kulturskolans 
blåsorkester Blåschock. Sedan håller 
läkaren, låtskrivaren och artisten Henrik 
Widegren ett invigningstal kombinerat 
med ett uppträdande. Programmet 
håller på fram till sena kvällen och under 
eftermiddagen ordnas dansuppvisningar 
från bland annat ABF, Companiet SSK 
och Dans i Lomma. Sång och musik står 
bland annat PRO-kören, Seaside Singers 
och dragspelsföreningen för.

På kvällen arrangeras konserter med 
Louisa Lyne och Louis Pax, kl. 20.00 
respektive 21.00. 

Louisa Lyne är en Malmöbaserad 
sångerska som fokuserar på sånger 
på jiddisch. Med sig på scen har hon 
musikerna i Di Yiddishe Kapelye. 
Malmöbandet Louis Pax spelar pop/rock 
och är aktuella med sin nya singel ”Get 
you off my mind”.  Bandet har rötterna 
i kommunen och hette tidigare ”Royal 
Prospect”. 

Fakta Amfiteatern
Amfiteatern intill stranden vid T-bryggan 
i Lomma är den nya utomhusscenen i 
Lomma kommun. Här kan föreningar, 
privatpersoner, företag och ideella 
organisationer bedriva både vardaglig 
verksamhet och ordna publika 
arrangemang. 

Under steg två i Amfiteaterns utveckling 
kommer ett tak att byggas över scenen.

Nationaldagsfirande den 6 juni 
i Bergaparken
Lomma kommuns traditionella national-
dagsfirande hålls i Bergaparken dem 6 juni 
med högtidstal och musikframträdanden
med bland andra Kulturskolans elever. 

Vi hälsar nya medborgare välkomna och 
delar ut flaggor till de som beställt. Fri 
entré. Välkomna!
 

Har du bostäder att hyra ut till personer 
som flytt kriget i Ukraina? Nu tar vi emot 
intresseanmälningar från dig som har en 
bostad att hyra ut. 

Vi söker bostäder som företag, organisationer eller privatper-
soner kan hyra ut och är intresserade av att hyra både omöble-
rade och möblerade fastigheter där de asylsökande själva kan 
sköta sitt dagliga hushåll.

Viktigt att poängtera är att det är hela boenden vi letar efter, 
inte del i privata boenden. Boendena ska ha egen entré, kök 
och badrum samt vara godkända för bostadsändamål.

Ekonomi, naturvetenskap och samhälls-
vetenskap – det blir programmen som 
Lommas gymnasieskola kommer att ha när 
den öppnar höstterminen 2026. 

Detta beslutades av barn- och utbildningsnämnden den 3 maj. 
Det blir tre paralleller med nio klasser var för ekonomiprogram-
met, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapspro-
grammet. Dessa är de tre program som är mest populära att 
söka bland elever i Lomma och kranskommunerna idag.

– Dessa program är bland de i särklass mest eftertraktade bland 
våra elever. Vi vill skapa en grund för vår kommande gymnasie-
skola att få en flygande start. Med vetskapen om våra elevers 
goda prestationer och att intresset är så stort för att läsa vidare 
på högskola var detta ett naturligt val av program, säger barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Karström.

Nu laddar vi Lomma   
Att välja och ladda elfordon ska vara lätt 
och smidigt. Energi- och klimatrådgivarna 
ger dig sina bästa tips om vad du bör ha 
koll på. Dessutom ges en utblick kring vad 
som är på gång inom Lomma kommun. 

Datum: 24 maj 
Plats: Lomma bibliotek 
Tid: kl. 17.30–18.30 

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan 
krävs. Läs mer på lomma.se/elfordon

På Havsblick i Lomma finns 
många olika verksamheter 
under samma tak. Till flera av 
dem är alla välkomna, ung 
som gammal, medan några 
verksamheter riktar sig till en 
särskild målgrupp. Här reder vi 
ut begreppen.

Mötesplats Havsblick
Mötesplats Havsblick är en mötesplats 
där alla är välkomna, för socialt umgänge 
och för att vara med på våra aktiviteter. 
Tidigare riktade vi oss enbart till seniorer, 
men nu har vi ändrat på det. Hittar du en 
aktivitet som du gillar spelar det ingen roll 
om du är ung eller gammal. 

Under våren har vi bland annat musikun-
derhållning, allsång, matiné, bingo, föreläs-
ningar och vinprovning. Och i sommar är du 
välkommen på sommarcafé på onsdagar! 
Programmet finns på lomma.se/motesplat-
ser.

Restaurang Havsblick
Restaurang Havsblick är en restaurang där 
alla är välkomna. Den är öppen alla dagar 
i veckan kl. 11.30-13.30 och det serveras 
varmrätt, efterrätt och kaffe.

Lilla butiken på Havsblick
Lilla butiken på Havsblick är en second-
handaffär som är öppen måndag till fredag 
kl.10-16 med lunchstängt kl. 12-13. Vi tar 
hand om och gör i ordning saker som ni 
kommuninvånare skänker till oss. 

Butiken bemannas bland annat av gästerna 
från Mötesplats Centrum, som har detta 
som en värdefull aktivitet. 

Mötesplats Centrum
Mötesplats Centrum är en social träffpunkt 
för dig med behov av att bryta och förhin-
dra isolering. Vi är till för dig som är långt 
ifrån arbetsmarknaden och är i behov av 
sällskap. Psykisk ohälsa kan vara en orsak, 
eller något annat som drabbat dig i livet.
Hos oss är du välkommen att prata och fika. 
Och du kan vara med på aktiviteter som 
målargruppen läsgruppen och prome-
nadgruppen eller så kan du hjälpa till i vår 
secondhandaffär. 

Anhörigstödet
Anhörigstödet är för dig som hjälper och 
stödjer någon i din närhet som kan vara 
äldre eller långvarigt sjuk fysiskt eller 
psykiskt. Vi erbjuder stödsamtal enskilt 
eller i grupp och vi startar regelbundet nya 
anhöriggrupper. Där kan du få möjlighet att 
träffa andra som är i liknande situation.
Vi kan erbjuda avlösning på anhörigstö-
det eller i det egna hemmet och vi har 
även ett café dit du är välkommen ensam 
eller tillsammans med den du stödjer. Vi 
ordnar också träffar och föreläsningar med 
inbjudna gäster.

Seniorlotsen
Seniorlotsen är en service som vänder sig 
till seniorer och deras anhöriga kring frågor 
inom vård och omsorg. Behöver du vägled-
ning kring hemtjänst, hjälpmedel, färdtjänst 
eller sjuksköterskor? Då ska du kontakta 
seniorlotsen via vårt Kontaktcenter på 

telefon 040-641 10 00 eller via mejl, info@
lomma.se.

Träffpunkten Lomma och Bjärred
Träffpunkten är för dig som är äldre och 
känner dig ensam och isolerad. Här kan du 
träffa andra för att prata och umgås i den 
lilla gruppen. Vi kanske tittar på film eller är 
ute på de andra aktiviteterna som finns på 
mötesplatserna i Bjärred och Lomma.
I sommar slår vi ihop grupperna i Lomma 
och Bjärred till en grupp. Vi har också ett 
samarbete med Mötesplats Centrum där vi 
pratar om gamla Lommaminnen.

Mötesplats Bjärred
Mötesplats Bjärred finns inte på Havsblick, 
men kan vara värt att nämna i samman-
hanget för er som bor i Bjärred. Mötesplats 
Bjärred finns på Jonasgården i Bjärred. 
Det är en mötesplats där alla är välkomna, 
seniorer, nya pensionärer och även du som 
är yngre om något i programmet lockar.

Vi ordnar aktiviteter som bingo, filmvisning-
ar, vinprovningar och digital hjälp. Och så 
kör vi mjukisgympa med Friskis & Svettis. 
Programmet hittar du på lomma.se/motes-
platser. Där kan du anmäla dig till aktivite-
terna.

Vad händer på Havsblick?

Gymnasieskolan ska byggas i det kvarter i centrala Lomma där 
kommunhuset finns idag, med både tågstation och busshåll-
platser inpå knuten. Här bygger vi ett kvarter för framtiden som 
även får ett nytt kommunhus och som ska bidra till ett levande 
centrum dag, kväll och helg.

Planeringen av kvarteret fortsätter och barn- och utbildnings-
nämnden kommer efter sommaren ta beslut om budskap, 
vision och profil för gymnasieskolan samt beslut om namn för 
skolan.

Även NPF-inriktning
Gymnasieskolan planerar att starta sin verksamhet till höstter-
minen 2026. Skolan kommer också att erbjuda en NPF-inritning 
för elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

– Vi vill från start etablera en gymnasieskola som är inklude-
rande och därför är det ett önskemål att kunna erbjuda detta, 
avslutar Fredrik Karström.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2021 att etablera 
en gymnasieskola i Lomma kommun. I kommunfullmäktiges 
beslut om budget 2022 och plan för ekonomi 2023-2025 uppgår 
investeringsbudget för gymnasieskolan till 292 miljoner kronor.

På gång

Öppet Hus Kulturskolan 7–8 juni
Välkommen till Öppet Hus på Kulturskolan!

• Tisdagen den 7 juni på Bjärehovskolan i 
Bjärred, kl 16.30–18.00

• Onsdagen den 8 juni på Pilängskolan i 
Lomma, kl 16.30–18.00

Ta med hela familjen och prova Kultursko-
lans alla instrument och aktiviteter!
I Kulturskolan ger vi dig från 6 års ålder 
möjlighet att uppleva dans, teater, rörlig 
bild, konst och musik tillsammans med 
våra engagerade pedagoger. Här får du en 
grundläggande utbildning som du kan ta 
med dig in i ett livslångt kulturutövande på 
såväl amatör – som professionell nivå.

Malmö Operas lastbilskonsert, 
Hamntorget 14 juni, kl 19.00
För femte året i rad ger sig Malmö Opera 
ut på lastbil i Skåne och spelar på gator 
och torg. I år med en svart komedi om ”det 
stora oväsendet”, 1600-talets masshysteri 
där människor pekade ut varandra som 
häxor för att skydda sig själva från kyrkans 
dom. Dåtidens cancelkultur. Fri entré. Först 
till kvarn. Ta med något att sitta på!

Har du en bostad att hyra ut?

Program för  
gymnasieskola klart

Läs mer och se 
programmen på 

lomma.se/motesplatser 
Här kan du även se  
hur du anmäler dig.

Informationsmöte Senior Sport School 13 juni
Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr där du får komma ut, röra lite på dig och knyta kontakter? 
Välkommen till Senior Sport School i Lomma. Här får du prova på olika aktiviteter som styrketräning, matlagning och få 
utbildning i hjärt- och lungräddning. Senior Sport School pågår i 12 veckor och vi träffas två förmiddagar i veckan.  
Senior Sport School startar den 19 september 2022 och kostar 300 kronor per person. 

Välkommen till vårt öppna informationsmöte den 13 juni 2022 kl. 13-14 på Mötesplats Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma.  
På mötet kommer vi ta in anmälningar till skolan. Läs mer på seniorsportschool.se eller på lomma.se/motesplatser

Till exempel går det bra med lägenheter, bostadshus, hotell/
motell, pensionat, vandrarhem, stugbyar, studentboenden, 
gårdar eller motsvarande. Tanken är att personerna ska kunna 
bo i dessa bostäder under 1-3 år. Den som hyr ut en fastighet 
kommer att få en ersättning. Nivån på denna är tyvärr inte 
klar i skrivande stund.

Vi planerar parallellt för att skapa boenden i lokaler som kom-
munen äger. 

ANMÄLAN PÅ NÄTET
Läs gärna mer om vilka krav som ställs på fastig-

heterna och anmäl intresse via lomma.se/ukraina 

Sommargågata med  
Lilla Lommafesten

Strosande turister och lokalbor, utökade 
uteserveringar och inbjudande möblering i en 
bilfri miljö. Det blir verklighet längs Kajgatan i 
Lomma Hamn även i år. Välkommen att njuta 
av Sommargågatan den 25 maj–17 augusti.  

Sommargågatan längs Kajgatan i Lomma Hamn är ett årligt 
och omtyckt inslag. Gatan möbleras med sittmöbler, solfåtöljer, 
cykelparkering och blommor samtidigt som verksamheterna längs 
gatan får möjlighet att flytta ut sina serveringar på gatan. I år blir 
det även en del nya inslag! Sedan kan vi även se fram emot Lilla 
Lommafesten som arrangeras av Lommaevent den 3-4 juni. Väl-
komna att träffa representanter för Lomma kommun den 4 juni.

Se hela programmet på: lommaevent.com

Bada med  
hunden i sommar  
Vill du ta med din hund till stranden i 
sommar? Tänk då på att ta hänsyn till både 
människor och djur.

I Lomma finns bestämmelser kring var hundar inte får vistas 
under vissa perioder. Mellan den 1 maj och den 31 augusti får till 
exempel hundar inte vistas på badplatser med tillhörande bryg-
gor och sandbankar. Detta gäller vid T-bryggan, Lomma Beach, 
Habo Ljung och Långa bryggan. 

Däremot är din fyrbenta vän mer än välkommen till badplatsen 
vid Lommas södra strand och stora delar längs med Bjärred 
och Habo Ljungs kustremsa. Tänk på att hunden då ska hållas 
kopplad. 

På lomma.se/hundbad hittar du karta med mer information. 
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